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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – Retificação de escritura pública de compra e venda de imóvel – 

Título que atribui aos interessados imóvel diverso daquele referido no contrato celebrado e 

efetivamente ocupado – Situação que extrapola as específicas hipóteses de retificação 

previstas nos itens 53 e 54 do Capítulo XIV das NSCGJ por implicar modificação da declaração 

de vontade das partes e da substância do negócio jurídico realizado – Recurso não provido. 

ÍNTEGRA 

PROCESSO Nº 1073694-83.2017.8.26.0100 – SÃO PAULO – IRACY DA SILVA SANTANA e 

OUTROS. – Advogada: MARTA ELIANE GAYA DA SILVA, OAB/SP 316.870. – (98/2018-E) – DJE 

DE 21.3.2018, P. 12. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – Retificação de escritura pública de compra e venda de imóvel – 

Título que atribui aos interessados imóvel diverso daquele referido no contrato celebrado e 

efetivamente ocupado – Situação que extrapola as específicas hipóteses de retificação 

previstas nos itens 53 e 54 do Capítulo XIV das NSCGJ por implicar modificação da declaração 

de vontade das partes e da substância do negócio jurídico realizado – Recurso não provido. 

Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça, 

Inconformados com a r. sentença[1]que desacolheu seu pedido, Iracy da Silva Santana, 

Juracy Maria Nepomuceno, Jurandir da Silva, Joel da Silva, Nilton da Silva, Nilson José da Silva, 

Carlos José da Silva, Leandro da Silva e Rafael da Silva interpuseram apelação objetivando a 

retificação da escritura pública lavrada perante o 8º Tabelionato de Notas de São Paulo para 

que seja sanado o erro material havido em relação ao número do lote negociado. Sustentam 

que o erro foi cometido pelo próprio notário e que a incorreção em nada se relaciona com 

a vontade das partes, razão pela qual seria desnecessária a lavratura de outra escritura 

pública[2]. 

Determinado o processamento do recurso[3], a Procuradoria Geral de Justiça, com o envio 

dos autos a esta E. CGJ, opinou por seu provimento[4]. 

É o relatório. 

OPINO. 
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Inicialmente, importa observar que o recurso foi impropriamente denominado apelação, 

pois a hipótese em análise não se refere a procedimento de dúvida, restrito aos atos de 

registro em sentido estrito. Em verdade, nos presentes autos, discute-se a possibilidade de 

retificação de escritura pública lavrada no 8º Tabelionato de Notas da Capital, razão pela 

qual, tendo a parte manifestado seu inconformismo contra a r. decisão proferida no âmbito 

administrativo pelo MM. Juiz Corregedor Permanente da serventia extrajudicial, a apelação 

interposta deve ser recebida como recurso administrativo, na forma do art. 246 doCódigo 

Judiciário do Estado de São Paulo[5]. 

Como é sabido, escritura pública é ato notarial que reflete a vontade das partes na realização 

de negócio jurídico, observados os parâmetros fixados pela Lei e pelas Normas de Serviço 

da Corregedoria Geral de Justiça, reproduzindo, portanto, exatamente aquilo que 

outorgantes e outorgados declararam ao Escrivão ou ao Escrevente. Bem por isso, há 

entendimento sedimentado desta Corregedoria Geral no sentido de que não pode o juiz 

substituir o notário ou uma das partes, retificando escrituras que encerram tudo quanto se 

passou e declarou perante aquele oficial[6]. 

No caso em análise, a escritura foi lavrada ainda no ano de 1991[7], tendo por objeto da 

compra e venda o lote 09, quadra 27, do loteamento Jardim Camargo, ao que tudo indica 

sem a apresentação do instrumento de contrato. À época, ainda não existiam os filtros e 

métodos de conferência hoje aplicáveis por força do disposto naLei 8.935/94, de modo que 

a escritura acabou sendo lavrada em conformidade com as informações passadas pelas 

próprias partes interessadas, tal como esclareceu o Tabelião[8]. E porque a escritura não foi 

levada a registro, o erro ocorrido perpetuou-se no tempo. 

É sabido que as escrituras públicas, em regra, não comportam retificação e devem ser 

corrigidas por meio de lavratura de nova escritura pública e não por determinação judicial. 

Não cabe ao juiz retificar escrituras que encerram tudo que se passou e foi declarado 

perante o Oficial, tanto que os livros de notas sequer apresentam colunas de averbações 

destinadas a tal fim, justamente por inexistir previsão legal a respeito. Sobre o tema, ensina 

Narciso Orlandi Neto que: 

“Não há possibilidade de retificação de escritura sem que dela participem as mesmas 

pessoas que estiveram presentes no ato da celebração do negócio instrumentalizado. É que 

a escritura nada mais é que o documento, o instrumento escrito de um negócio jurídico; 

prova pré-constituída da manifestação de vontade de pessoas, explicitada de acordo com a 

lei. Não se retifica manifestação de vontade alheia. Em outras palavras, uma escritura só 

pode ser retificada por outra escritura, com o comparecimento das mesmas partes que, na 

primeira, manifestaram sua vontade e participaram do negócio jurídico 

instrumentalizado”[9]. 

E arremata com a lição de Pontes de Miranda: 

“(…) falta qualquer competência aos Juízes para decretar sanções e, até, para retificar erros 

das escrituras públicas: escritura pública somente se retifica por outra escritura pública, e 

não por mandamento judicial”[10]. 

A despeito disso, nos casos em que a retificação decorre de mero erro material, perceptível 

pela simples confrontação de documentos ou outras provas com o erro alegado, 

excepcionalmente se admite a retificação. 
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No caso concreto, em que pese a alegação dos recorrentes de que o lote negociado e 

efetivamente entregue era outro, qual seja, o lote 10 da quadra 27, localizado no referido 

loteamento, não há como se afirmar que se trate de mero erro material. 

Com efeito, na escritura em análise o alegado equívoco recaiu sobre o objeto do contrato de 

compra e venda, ou seja, sobre o lote efetivamente comercializado entre as partes, de modo 

que não se cuida de erro material evidente. 

A existência de um contrato de compra com referência a outro lote em nada altera tal 

conclusão, pois a modificação da descrição do lote negociado entre as partes na escritura 

de compra e venda implica alteração do imóvel vendido. Ou seja, haveria indevida 

interferência na manifestação de vontade das partes que já a deixaram consignada 

formalmente no título lavrado. Igualmente, o fato de o cadastro da Prefeitura de São Paulo 

atribuir corretamente o imóvel aos recorrentes é irrelevante. Assim se afirma, pois os 

pressupostos para a alteração do nome do proprietário de imóvel na Prefeitura não se 

confundem com as exigências legais e normativas formuladas pelo registrador, agente 

público cuja função principal é zelar pela correção dos dados inscritos. 

Acrescente-se que possibilidade de retificação de mero erro material não autoriza a correção 

de equívoco cometido pelos próprios interessados, que teriam alienado imóvel diverso 

daquele descrito. A propósito, preceituam os itens 53 e 54 do Capítulo XIV das NSCGJ: 

“53. Os erros, as inexatidões materiais e as irregularidades, constatáveis documentalmente 

e desde que não modificada a declaração de vontade das partes nem a substância do 

negócio jurídico realizado, podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento das partes, ou 

de seus procuradores, mediante ata retificativa lavrada no livro de notas e subscrita apenas 

pelo tabelião ou por seu substituto legal, a respeito da qual se fará remissão no ato 

retificado. 

53.1. São considerados erros, inexatidões materiais e irregularidades, exclusivamente: a) 

omissões e erros cometidos na transposição de dados constantes dos documentos exibidos 

para lavratura do ato notarial, desde que arquivados na serventia, em papel, microfilme ou 

documento eletrônico; b) erros de cálculo matemático; c) omissões e erros referentes à 

descrição e à caracterização de bens individuados no ato notarial; d) omissões e erros 

relativos aos dados de qualificação pessoal das partes e das demais pessoas que 

compareceram ao ato notarial, se provados por documentos oficiais. 

54. Os erros, as inexatidões materiais e as irregularidades, quando insuscetíveis de 

saneamento mediante ata retificativa, podem ser remediados por meio de escritura de 

retificação ratificação, que deve ser assinada pelas partes e pelos demais comparecentes do 

ato rerratificado e subscrita pelo Tabelião de Notas ou pelo substituto legal. 

Como se vê, a retificação de escritura pode ser levada a efeito por dois modos: a) ata 

retificativa; e b) escritura de retificação. 

De acordo com o item 53.1 acima transcrito, apenas quatro tipos de erros, inexatidões 

materiais e irregularidades admitem a via da retificação. Isso ocorre justamente porque a 

retificação da escritura é uma providência anormal e o alargamento de suas hipóteses 

poderia dar azo a fraudes e insegurança jurídica. 



O caso que aqui se analisa não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no item 

53.1. A que mais se aproxima letra "c" do item 53.1 (omissões e erros referentes à descrição 

e à caracterização de bens individuados no ato notarial) pressupõe indicação correta do bem 

(bens individuados no ato notarial), embora com descrição errada, o que não se dá nesse 

caso, em que o imóvel negociado teria sido outro que não aquele consignado no ato. 

Ressalte-se que, não obstante o item 54, que trata da escritura de retificação, não tenha 

repetido a parte inicial do item 53, que trata da ata retificativa, a ambas se aplicam as 

seguintes condições para retificação do ato notarial: desde que não modificada a declaração 

de vontade das partes, nem a substância do negócio jurídico realizado. 

A admissão da inscrição da retificação pretendida pelos recorrentes, nessa situação, 

infringiria esses dois pressupostos, pois a vontade das partes seria alterada uma vez que 

não há qualquer indício de que o tabelião que lavrou a escritura de compra e venda tenha 

se equivocado ao mencionar o número do lote e todas suas confrontações assim como a 

substância do negócio jurídico pois a determinação da coisa é elemento constitutivo da 

compra e venda realizada. 

Isso sem contar que, a partir da data da confecção da escritura de compra e venda (1991, cf. 

fls. 38/40), os interessados somente se preocuparam em registrá-la depois do falecimento 

do comprador do imóvel, o que, no entanto, não foi possível dada a divergência agora 

constatada. 

Tendo em vista que a retificação surtirá efeitos ex tunc, pois não há como se defender que 

os efeitos sejam produzidos a partir da pretendida correção, difícil até mesmo de se antever 

quais as implicações que essa determinação poderia provocar, sobretudo porque não se 

sabe qual a real situação do imóvel constante da escritura e por ser um dos interessados 

falecidos. 

Destarte, é possível afirmar que, no ambiente administrativo, ainda que perante o Poder 

Judiciário, mas fora do processo contencioso, a questão levantada pelos recorrentes não se 

resolve com a simples retificação das inscrições questionadas, lançadas na escritura pública 

de compra e venda. 

Nesses termos, o parecer que submeto à elevada consideração de Vossa Excelência é no 

sentido de ser recebida a apelação como recurso administrativo, na forma do art. 246 

doCódigo JudiciárioEstadual, e de ser negado provimento ao recurso. 

Sub censura. 

São Paulo, 08 de março de 2018. 

STEFÂNIA COSTA AMORIM REQUENA 

Juíza Assessora da Corregedoria 

DECISÃO 

Aprovo o parecer da MM.ª Juíza Assessora da Corregedoria e, por seus fundamentos, que 

adoto, recebo a apelação como recurso administrativo e a ele nego provimento. 
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Publique-se. 

São Paulo, 13 de março de 2018. 

PINHEIRO FRANCO 

Corregedor Geral da Justiça 

 

[1]Fls. 124/126. 

[2]Fls. 133/140. 

[3]Fls. 148. 

[4]Fls. 157/159. 

[5]Artigo 246 – De todos os atos e decisões dos Juízes corregedores permanentes, sobre 

matéria administrativa ou disciplinar, caberá recurso voluntário para o Corregedor Geral da 

Justiça, interposto no prazo de 15 (quinze) dias, por petição fundamentada, contendo as 

razões do pedido de reforma da decisão. 

[6]Nesse sentido: "TABELIÃO DE NOTAS- Retificação de escritura pública de compra e venda 

– Impossibilidade – Inexistência de erro – Ato lavrado corretamente, em 8 consonância com 

os documentos apresentados – Recurso não provido". (CGJ – Processo n°2014/155532– 

Parecer: ANA LUIZA VILLA NOVA Corregedor Geral da Justiça: HAMILTON ELLIOT AKEL j. em 

18.12.2014);RECURSO ADMINISTRATIVO- Pedido de Providências – Registro de escritura 

pública de venda e compra – Alegação de interpretação, pelo registrador, que não teria 

correspondido à real intenção das partes contratantes – Redação em que se menciona a 

alienação de 1/3 do usufruto e de 2/3 da nua propriedade – Registros que correspondem à 

manifestação de vontade contida no título – Atos praticados no ano de 1984, sem qualquer 

questionamento pelas partes do negócio jurídico, uma delas já falecida – Pedido de 

providências rejeitado – Recurso desprovido. Parecer: TATIANA MAGOSSO – Corregedor 

Geral da Justiça: PEREIRA CALÇAS, j. em 18.12.2014 [NE:Processo CG 155.532/2014]). 

[7]Fls. 38/40. 

[8]Fls. 121/123. 

[9]"Retificação do Registro de Imóveis". Juarez de Oliveira, p. 90. 

[10]Cf. R.R. 182/754 – "Tratado de Direito Privado". Parte Geral. Tomo III. 3ª ed. 1970. Borsoi. 

§ 338. p. 361 

 

 

 

A retificação de escrituras públicas basta a confluência de vontades não sendo para tanto 

necessário, ou mesmo apropriado, o manejo de ação judicial ou procedimento administrativo 

de dúvida. 

Escritura pública. Erro evidente. Retificação. Parte falecida. Os herdeiros podem 

substituí-la na prática do ato notarial. 

Decisão ECGJSP 
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Data: 10/7/1997 

Fonte: 001152/97 

Localidade: SÃO PAULO 

Relator: Francisco Antônio Bianco Neto 

Retificação de Escritura Pública. 

Uma escritura pública só pode ser retificada por outra escritura pública. Não 

podem os Juízes e nem os oficiais do Registro de Imóveis corrigir equívocos 

constantes de escrituras públicas, por falta de competência legal. 

Íntegra: 

PROCESSO CG. n.º 1.152/97 – CAPITAL – SÍLVIA REGINA CABRERIZO e LÁZARA 

LUÍS – Advogados: Drs. JOÃO PINTO, OAB/SP n.º 30.227 e JOÃO EDUARDO 

PINTO, OAB/SP n.º 69.856-E 

Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça 

Trata-se de recurso interposto, tempestivamente, por Sílvia Regina Cabreziro 

e outra, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Asdrubal 

Nascimbeni, que indeferiu a pretensão inicial, tendente a retificação de 

escritura de venda e compra. Sustentaram as recorrentes a reforma da r. 

decisão recorrida, porquanto não se ajusta a realidade dos fatos e às provas 

existentes nos autos. Ademais, não há qualquer outro caminho que os 

recorrentes possam percorrer, a não ser por meio da presente ação. Por fim, 

é possível a retificação desejada, inexistindo qualquer proibição nesse 

sentido. 

O Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso. 

É o relatório. 

OPINO 

Inconsistente o recurso, impondo-se a manutenção da r. decisão de primeiro 

grau. Pretende-se a retificação da escritura de venda e compra lavrada em 

21 de maio de 1990, perante o 9º serviço de notas da Comarca da Capital, 

conforme livro n.º 5.236, à fls. 042, para dela constar a correta descrição e 

localização do imóvel alienado, além da existência de usufruto, com suas 

implicações legais. Pois bem, o pronunciamento ora reexaminado, em sede 

recursal, deve prevalecer, prestigiando-se, por via de conseqüência, a r. 

decisão recorrida. Na verdade, é forçoso reconhecer, ainda desta feita, que 

a solução da questão não pode ser alcançada na esfera eminentemente 

administrativa, pela absoluta falta de competência para a apreciação da 



matéria. Com efeito, diverso ato notarial deverá ser lavrado entre as mesmas 

partes, retificando-se o que erroneamente constou do anterior. 

Registre-se, a propósito, que a matéria não é nova e já foi apreciada por esta 

Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, valendo relembrar o excelente parecer 

emitido pela MM. Juíza de Direito Dra. Maria Adelaide de Campos França, 

aprovado pelo Desembargador Onei Raphael Pinheiro Oricchio, publicado 

nas Decisões Administrativas, Editora Revista dos Tribunais, 1.990, páginas 

210/212, nos seguintes termos: ‘A emenda de atos notariais mediante 

intervenção do Poder Público é admitida, tão-somente, quando as 

circunstâncias indicam ser o erro material evidente, independente de 

qualquer conjectura e verificável a olho nu. Tal admissão da correção de 

mero equívoco material pela via administrativa encontra seu fundamento no 

poder de autotutela da Administração Pública sobre seus próprios atos. 

Nesse sentido o brilhante Parecer exagerado por Celso José Pimentel, MM. 

Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça (in Decisões Administrativas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, biênio 84/85, pp. 79-

80). Uma escritura pública, em princípio, só pode ser retificada por outra 

escritura pública, falecendo aos Juízes competência para tanto (RT 182/754). 

Essa matéria, constante dos ensinamentos do insigne Washington de Barros 

Monteiro, foi abordada, com bastante propriedade, no trabalho ‘Aspectos da 

Escritura Pública’, da lavra dos eminentes Sebastião Luiz Amorim, MM. Juiz 

de Direito e José Celso de Mello Filho, então Promotor Público, 

publicado in RJTJSP 45/13-20, parcialmente a seguir transcrito: ‘Não podem, 

pois, os Juízes e nem os oficiais do Registro de Imóveis corrigir equívocos 

constantes de escrituras públicas, uma vez que não têm eles competência 

para isso. ‘Na hipótese de o erro constar originariamente da escritura 

pública, então as partes interessadas deverão proceder à retificação do 

instrumento através de outra escritura pública, desde que estejam 

presentes e em condições de exprimir sua vontade. ‘Quando, porém, 

houver impossibilidade, tal como acontece quando um dos 

participantes da escritura pública vem a falecer, seus herdeiros, nesse 

caso, poderão substituí-lo na prática do ato notarial. ‘Só haverá 

necessidade de se recorrer ao poder Judiciário quando essas 

providências não mais se tornarem viáveis, como, por exemplo, pelo 

falecimento de uma das partes que não tenha deixado herdeiros’. Assim, 

o indeferimento da pretensão inicial, tal como determinada, era mesmo de 

rigor, relembrando-se, também, o que Vossa Excelência decidiu a respeito do 

tema, conforme consta do processo CGJ n°. 648/97. (Grifo nosso) 

Portanto, o parecer que, respeitosamente, submeto à elevada consideração 

de Vossa Excelência é no sentido de negar provimento ao recurso interposto 



pelas recorrentes, ratificando-se a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de 

Direito da 1ª. Vara de Registros Públicos da Comarca da Capital. 

Sub-censura 

São Paulo, 1°. de julho de 1.997 

FRANCISCO ANTÔNIO BIANCO NETO, Juiz Auxiliar da Corregedoria 

DECISÃO: Aprovo o parecer do MM. Juiz Auxiliar e, por seus fundamentos, 

que adoto, nego provimento ao recurso. 

Publique-se, inclusive o parecer. 

São Paulo, 03 de julho de 1997 

MÁRCIO MARTINS BONILHA, Corregedor Geral da Justiça 

  



É viável a retificação ou aditamento de título já registrado. 
Publicado em abril 2, 2013por Luciano Passarelli 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Processo CG n° 2011/68521 
(255/11-E) 
REGISTRO DE IMÓVEIS – Hipóteses de averbação descritas no art. 167, II, da 
LRP são meramente exemplificativas, não constituindo numerus clausus – 
Possibilidade de aditamento e ratificação de escritura após ter ocorrido o seu 
registro – Também possível haja a cindibilidade do título, para seu ingresso 
parcial no fólio real – Dado provimento ao recurso. 
Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça: 
Cuida–se de recurso administrativo interposto por Marcello Oropallo Pascotto e 
Renata de Oliveira Osso contra decisão da Meritíssima Juíza Corregedora 
Permanente do Décimo Terceiro Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da 
Capital, que indeferiu requerimento de averbação da Escritura de Aditamento e 
Ratificação (fls. 41/42) à margem da matrícula n° 37.003 da referida serventia 
predial (fls. 52/53). Referida escritura tem o escopo de aditar e ratificar título 
congênere anteriormente lavrado, para fazer constar que o imóvel por ele 
alienado consistiria bem particular e exclusivo do patrimônio do varão-
adquirente, em razão de ter sido comprado mediante emprego de capital doado 
por seus genitores, excluindo–se, assim, sua cônjuge–virago, com que, à época 
da transação, era casado mediante comunhão parcial de bens. Constou do 
aditamento, ainda, uma inclusão de cláusulas de incomunicabilidade e 
impenhorabilidade. 
Em suas decisões de fls. 69/71, 77/78 e 91, a MMª Juíza Corregedora Permanente 
acolheu os motivos da recusa expostos pelo registrador imobiliário (fls. 02/04), 
quais sejam, que as cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade só 
poderiam ter sido instituídas na transação original, não cabendo sua inserção a 
posteriori mediante emprego do título ratificador. O aditamento de um título, 
ademais, só seria possível até o momento do seu ingresso no fólio real. 
Finalmente, a justificativa acerca da origem do dinheiro empregado no 
pagamento do preço (no presente caso, a doação feita pelos pais do adquirente–
varão) não seria matéria passível de averbação, ante a falta de previsão expressa 
no art. 167, II, da LRP. 
Na peça de inconformismo, sustenta–se (fls. 92/99) que, na constância do 
casamento, o recorrente Marcello adquiriu o imóvel em discussão com numerário 
doado por seus pais, motivo pelo qual, por ocasião da sua separação judicial, foi 
tal bem arrolado como exclusivo do varão, o que contou com o reconhecimento e 
a concordância da cônjuge virago, a também recorrente Renata. Ocorre que a 
carta de sentença, oriunda da referida dissolução da sociedade conjugal, não foi 
admitida a registro. Isto porque, na escritura de compra e venda original, levada 
ao fólio (fls. 53 e v° – R.5–37003), não constou ser tal bem exclusivo do varão, 
levando a crer, dada a comunhão parcial, tratar–se de patrimônio comum, 
adquirido durante o matrimônio com recursos financeiros de ambos. 
Assim, não poderia haver alteração desta realidade por ocasião da separação, 
onde constou se tratar de bem particular do separando. Houve recurso a esta 
Corregedoria Geral da Justiça (Processo n° 2008/85100 – autos aqui apensados), 
o qual não foi provido e onde se reconheceu a necessidade de prévia re–
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ratificação da escritura aquisitiva da propriedade (título causal) antes de 
qualquer inovação em sede registraria. Os recorrentes, então, elaboraram a 
escritura de re–ratifícação cuja averbação ora pretendem. Esclarecem que, sem 
seu prévio ingresso no fólio predial inviável será o registro da carta de sentença 
extraída do processo de separação do casal. Pedem que sejam desconsideradas as 
cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade (que podem ser deixadas 
de lado ante o princípio da cindibilidade), só se averbando a referência à doação, 
pelos pais do recorrente-varão, exclusivamente a este, do numerário empregado 
na compra do bem. 
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou–se no sentido do 
improvimento do recurso (fls. 106/109). 
Os autos vieram remetidos do Egrégio Conselho Superior da Magistratura a esta 
Corregedoria Geral da Justiça (fls. 111). 
É o relatório. 
Passo a opinar. 
De início, observo que um dos argumentos adotados pela MMª Juíza Corregedora 
Permanente deve ser afastado. 
A informação acerca da origem do dinheiro empregado no pagamento do preço 
do imóvel (no presente caso, a doação feita pelos pais do adquirente–varão) pode 
ingressar no fólio real. 
A uma, considerando que as hipóteses de averbação, capituladas no art. 167, II, 
da LRP, são meramente exemplificativas, não constituindo numerus clausus, 
conforme reiterado entendimento desta Corregedoria Geral da Justiça[1]. 
A duas, ante o interesse do cônjuge em caracterizar, no seu matrimonio mediante 
comunhão parcial, a hipótese da aquisição de bem particular, privativo e 
exclusivo, nos termos dos artigos 1658 e 1659 do Código Civil[2]. 
Prosseguindo, observo que as cláusulas restritivas, impostas a fls. 41/42 
(incomunicabilidade e impenhorabilidade), foram objeto de pedido de 
desconsideração pelos recorrentes (fls. 50/51). Assim o fizeram invocando o 
princípio da cindibilidade do título. 
Em se acolhendo tal postulação, só seria averbada a outra informação constante 
da escritura de re-ratifícação, qual seja, a doação do numerário empregado na 
compra do bem pelos genitores do recorrente–varão. 
Cabe agora apreciar se seria possível tal cisão. 
Entendo ser positiva a resposta, admitindo tal cisão. 
Assim considero por força dos seguintes precedentes desta Corregedoria Geral da 
Justiça: 
O atual sistema do registro imobiliário, fundado no ato básico de cadastramento 
físico, já não admite o princípio pretoriano da incinbilidade dos títulos. O sistema 
anterior, em que não existia transcrição do imóvel, é que justificava o princípio. 
Hoje, o ato básico do registro imobiliário não é a reprodução textual dos 
instrumentos. Estes passaram a ser meio e não mais objeto de um ato reflexivo 
ou transcritivo (Ap. Cív. n 2003–0, Itapecerica da Serra, 13.6.83; Ap. Cív. n 
2.177–0, Ribeirão Preto, mesma data – Relator Des. Affonso de André; Embargos 
de Declaração n. 3.034–0, Poá, 6.8.84, Des. Nogueira Garcez; Ap. Cív. n 5.599–
0, Franco da Rocha, 19.5.86, Des. Sylvio do Amaral). 
Ap. Civ. 21841–0/1 – Data: 31/03/95 – Localidade: Americana – Na atual 
sistemática de registro imobiliário, é possível joeirar os elementos válidos do 
título, desprezando–se o que não puder constar do registro. 
Ap. Civ. 440–6/0 – Data: 06/12/2005 – Localidade: Sorocaba – REGISTRO DE 
IMOVEIS – Escritura de compra e venda – Instrumentalização que representa a 



real vontade dos interessados – Ausência de ofensa aos princípios registrários e 
ao ordenamento jurídico – Manutenção dos atos praticados, cindindo–se o título 
quanto à cláusula de incomunicabilidade nele inserida, por infringência ao 
disposto no art, 1.848 do CC – Viabilidade do registro – Recusa afastada – 
Recurso provido. 
(…) 
Contudo, não se vislumbra a presença de impedimento algum para que o negócio, 
em que há doação de numerário acoplado ao pagamento do preço em compra e 
venda efetuada, seja instrumentalizado como efetivamente foi, não havendo, em 
consequência, óbice a que os títulos tenham ingresso no fólio real 
(…) 
Todavia, a nulidade ora apontada se restringe a apenas à cláusula inserida no 
título e não importa na invalidade deste, mas somente na sua cindibilidade, afim 
de que se torne viável o seu registro a seguir. 
O Conselho Superior da Magistratura tem admitido a cindibilidade do titulo, 
permitindo que dele sejam extraídos elementos que poderão ingressar de 
imediato no fólio real, desconsiderando outros que necessitem de outras 
providências. 
Há, ainda, outra tese a ser aqui apreciada, consistente na possibilidade ou não de 
se aditar ou retificar determinado título após o seu registro. 
Neste tocante, observo que já decidiu de modo positivo esta Corregedoria Geral 
da Justiça: 
CG Processo 138.458/2009 
REGISTRO DE IMÓVEIS – Escritura pública de venda e compra – Adquirente 
supostamente identificado pelo nome de fantasia de firma individual – 
Retificação administrativa do registro imobiliário ou do título aquisitivo – 
Inviabilidade – Ofensa aos princípios da continuidade e da especialidade 
subjetiva – Necessária nova manifestação de vontade das partes, por meio de 
escritura de re–ratificação – Recurso não provido. 
CG Processo 26.445/2010 
REGISTRO DE IMÓVEIS – Escritura pública de venda e compra e cessão – 
Cessionários indicados, no título, como compradores do imóvel assim como o 
eram os cedentes – Alegação de que, por se tratar de cessão gratuita, o negócio 
deveria ter sido identificado como doação – Pedido de retificação do registro para 
indicar os adquirentes como donatários – Inviabilidade – Inexistência de erro 
registrário – Necessária nova manifestação de vontade das partes, por meio de 
escritura de re–ratificação para correção do alegado erro do título – Recurso não 
provido. 
CG Processo 2008/85100 (em apenso aos presentes autos) 
Registro de Imóveis — Bem imóvel adquirido pelo cônjuge varão na constância 
de casamento submetido ao regime da comunhão parcial de bens, sob a égide da 
Lei n. 6.515/1977 – Ausência de menção na escritura de que a aquisição se deu 
com numerário doado pelo genitor – Registro efetuado com base no título 
apresentado – Comunicação do bem nos termos do art. 1.660, I, do Código Civil 
– Impossibilidade de averbação quanto a ser o imóvel próprio do varão, com 
amparo em declaração de ambos os cônjuges por ocasião da separação judicial do 
casal – Elemento estranho ao título e deste omitido – Necessidade de prévia re–
ratificação da escritura pública – Homologação judicial da partilha que não 
implica deliberação a respeito da retificação do registro ou do título que lhe deu 
origem – Recurso não provido. 
(…) o registro errado, resultante de uma escritura pública erradamente lavrada, 



por exemplo, só poderá ser retificado depois que as partes comparecendo 
novamente à presença do mesmo ou de outro notário, o façam lavrar, para ser por 
elas assinada, outra escritura, de retificação da primeira (Valmir Pontes, Registro 
de Imóveis, Saraiva, 1982, p. 124–125). 
Se o suposto engano está no título que deu origem ao registro cuja retificação é 
pretendida, é aquele que deve ser corrigido’ (CSM – AC 271.205 – Santo André, 
j. 5.10.78, em Registro de Imóveis, Narciso Orlandi Neto, jan./78 a fev./81, 
verbete 93, p. 103; pareceres desta Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, relativo 
aos Procs. CG 216/86 e 14/87 (Decisões Administrativas da CGJ, 1987, Ed. RT, 
pp. 110/111 e 116/117); ao Proc. 23/86 (Decisões Administrativas da CGJ, 1986, 
Ed. RT, pp. 118/119) e ao Proc. 259/84 (Decisões Administrativas da CGJ, 
1984/1985, Ed. RT, pp. 168–169), entre outros” (Proc. CG 38/92, grifos do 
original)”. 
É caso, pois, de se dar provimento ao recurso. 
Diante do exposto, o parecer que respeitosamente submeto à elevada apreciação 
de Vossa Excelência é no sentido de que seja dado provimento ao recurso, para 
permitir a averbação aqui pretendida. Publicada a vossa decisão e dela 
cientificada a douta Procuradoria de Justiça, que sejam, ao final, devolvidos os 
autos à origem. 
Sub censura. 
São Paulo, 08 de julho de 2011 
ROBERTO MAIA FILHO 
Juiz Auxiliar da Corregedoria 
DECISÃO: Aprovo o parecer do MM. Juiz Auxiliar da Corregedoria e, por seus 
fundamentos, que adoto, dou provimento ao recurso nos termos propostos. 
Publique–se. Após, devolvam–se os autos à origem. São Paulo, 21.07.2011. – (a) 
– MAURÍCIO DA COSTA CARVALHO VIDIGAL – Corregedor Geral da Justiça. 
Diário da Justiça Eletrônico de 01.08.2011 

 


